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Za nami nabór w ramach pierw-
szego konkursu z perspektywy 
finansowej 2014-2020. Należy za-
znaczyć, że konkurs, którego głów-
nym celem jest wspieranie inno-
wacyjnego rozwoju śląskiej przed-
siębiorczości, cieszy się dużym 
zainteresowaniem firm z sektora 
MŚP – 200-milionowa alokacja zo-
stała przekroczona ponad dwuipół-
krotnie. Ważne, że droga innowa-
cyjnego rozwoju, określona w pro-
jektach składanych do Śląskiego 
Centrum Przedsiębiorczości jest 
często kontynuacją wcześniej po-
dejmowanych działań inwestycyj-
nych realizowanych z wykorzysta-
niem środków europejskich. 

Z zadowoleniem obserwujemy, że sektor MŚP w naszym regionie skutecznie przełamuje stereotypy 
– pojawiają się kreatywne pomysły, a przedsiębiorcy stawiają na innowacje. To nieprawda, że nowe 
technologie są poza zasięgiem małej firmy, a nowatorskie pomysły wymagają wysokich nakładów fi-
nansowych. Województwo śląskie jest regionem, gdzie od lat działa wiele firm mocno zaawansowanych 
technologicznie, co z kolei sprawia, że z powodzeniem mogą one konkurować na europejskich i świato-
wych rynkach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tworzy do-
bre warunki dla rozwoju innowacji. Warto zaznaczyć, że wspierane w zakresie wdrażania najnowszych 
rozwiązań technologicznych są rozmaite branże, a o pomysłowości naszych rodzimych przedsiębiorców 
w tym zakresie mogliśmy się przekonać w ubiegłych latach. 

Fundusze europejskie dają również możliwość rozwoju sfery badawczo-rozwojowej śląskich przedsię-
biorców, wzmacniając równocześnie współpracę pomiędzy MŚP a instytucjami badawczo-naukowymi. 
Konkursy w ramach RPO pomogą stworzyć dobry klimat dla współpracy tych środowisk. Zwiększenie 
nakładów na taką kooperację między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi przyniesie regiono-
wi szansę na lepszy rozwój w wielu konkurencyjnych i perspektywicznych sektorach gospodarki. Trudno 
rozwijać przedsiębiorstwo bez implementacji, zastosowania nowych technologii, dlatego zachęcam do 
zainteresowania najbliższym konkursem, w którym do rozdysponowania będzie ponad 200 milionów 
złotych. 

Pieniądze na rozwój biznesu
Fundusze unijne pozwalają pozbyć się balastu, jakim jest 
brak odpowiedniego zaplecza finansowego, by podbić ryn-
ki i rozwinąć skrzydła. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
dofinansowało do tej pory 3997 przedsięwzięć na kwotę 
ponad 1,2 mld zł. Przed nami kolejne nabory.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest jednostką samorządo-
wą, specjalizującą się w przydzielaniu funduszy europejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego (RPO WSL). Na lata 2014-2020, dysponujemy 
kwotą ponad 352 mln euro. W tym czasie na badania, rozwój 
i innowacje w przedsiębiorstwach zostanie przeznaczonych 
ponad 176 mln euro, na dofinansowanie innowacji w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach — ponad 132 mln euro, 
a na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych —  
44 ml euro. 

W 2016 roku przeprowadzimy cztery konkursy. Projekty mają 
służyć rozwojowi naszego regionu, dlatego lokalizacja projek-
tu musi być w województwie śląskim . Wspierane są przede 
wszystkim inteligentne specjalizacje, w naszym regionie są 

nimi: medycyna, energetyka oraz technologie informacyjne 
i komunikacyjne. Firmy ubiegające się o dofinansowanie w ra-
mach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębior-
stwach muszą przedstawić projekt wpisujący się w  inteligentne 
specjalizacje. Natomiast te przedsiębiorstwa, które chcą uzy-
skać wsparcie w konkursach realizowanych w ramach Działań 
3.2 Innowacje w MŚP oraz 3.3 Technologie Informacyjno-Ko-
munikacyjne w działalności gospodarczej, mogą zaprezento-
wać pomysły z różnych dziedzin, jednak za propozycje doty-
czące inteligentnych specjalizacji uzyskają dodatkowe punkty.

Czas na innowacje 
– nowy konkurs ŚCP
Wkrótce rozpoczniemy nabór wniosków w ramach Działania 
1.2  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, dzięki 
któremu zwiększy się liczba firm inwestujących w prowadze-
nie badań dotyczących medycyny, energetyki oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, a także wykorzystujących 
ich efekty w praktyce. Konkurs obejmuje dwa typy projektów. 
Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski jed-

nocześnie na oba typy. Minimalna kwota dofinansowania to  
200 000 zł. Maksymalny poziom wsparcia może sięgać 80%. 
Projekty powinny obejmować opis prac B+R, zarówno przemy-
słowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych.

Pierwszy typ projektów dotyczy stworzenia lub rozwoju istnieją-
cego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi  
10 ml zł, a w jego ramach można uzyskać dofinansowanie za-
kupu aparatury badawczej, maszyn i urządzeń, niezbędnych 
do prowadzenia badań, zakupu oprogramowania i licencji na 
oprogramowanie, leasingu finansowego, materiałów i robót bu-
dowlanych związanych bezpośrednio z powstawaniem działów 
B+R oraz laboratoriów w przedsiębiorstwach, a także kosztu 
nabycia nieruchomości.

Drugi typ projektów wspiera prace B+R w przedsiębiorstwach. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 5 mln zł. 
Dofinansowane zostaną koszty wynagrodzeń pracowników 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, użytkowania 
aparatury i sprzętu, amortyzacji budynków, badań oraz doradz-
twa wykonywanych na potrzeby projektu, uzyskania patentów 
i praw ochronnych.

Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.2  

Badania, rozwój i innowacje  
w przedsiębiorstwach

Termin konkursu: maj-czerwiec 2016
Ponad 52 mln euro

Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.3  

Profesjonalizacja Instytucji  
Otoczenia Biznesu

Termin konkursu: czerwiec 2016
1 mln euro

Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.3 

Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne  

w działalności gospodarczej
Termin: lipiec-sierpień 2016

Ponad 15 mln euro

Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.2  

Innowacje w MŚP
Termin konkursu:  

listopad-grudzień 2016
Ponad 56 mln euro

DAJ SIĘ POZNAĆ
Punkt Kontaktowy 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
I piętro, pokój 101, 
pn.-pt. 7.30-15.30

tel.: 32 743 91 67, 
32 743 91 71, 
32 743 91 77
fax: 32 743 91 61
 
scp@scp-slask.pl
www.scp-slask.pl
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o Europejskim Kongresie 

Gospodarczym

Tysiące uczestników, setki spotkań i dyskusja na najważ-
niejsze tematy z zakresu gospodarki. W trakcie każdej 
edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego powraca 
pytanie o korzyści płynące z organizacji tego typu spotkań. 
Co stanowi jego największą wartość? Czy po latach wciąż 
można stwierdzić, że to dobry pomysł?

To znakomity pomysł. Te wszystkie ozdobniki, które pojawia-
ją się przy okazji rozmów o kongresie, tak naprawdę stanowią 
jedynie atrakcyjną otoczkę. Nie chciałbym licytować się w kwe-
stii przeliczania kongresu na konkretne pieniądze. To nie jest 
miejsce ani czas, w trakcie którego podpisuje się milionowe 
kontrakty, często podczas kongresu te pomysły dopiero kieł-
kują. Ogromną wartością kongresu jest możliwość konfrontacji 
biznesowych aspiracji w gronie ekspertów, naukowców i przed-
siębiorców. Z punktu widzenia regionu ważne są też promocyj-
ne profity, jakie przynosi. Europejski Kongres Gospodarczy jest 
organizowany na postindustrialnym gruncie i pokazuje, jak dłu-
gą i trudną drogę przebyliśmy i jakie mamy aspiracje. Śląskie 
się zmienia i jest idealnym miejscem dla rozwoju ambitnych, 
biznesowych przedsięwzięć.

Gdzie województwo śląskie upatruje swoich szans w zmie-
niającej się rzeczywistości gospodarczej?

Naszym największym atutem są ludzie i potencjał, jakim dys-
ponują. Doskonale wykształcone kadry młodych ludzi, z jed-
nej strony przywiązanych do tradycji, a z drugiej otwartych na 
zmiany i gotowych na nowe wyzwania. To idealny przepis na 
rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Dostrzeganie 
szans, które się przed nami rysują i umiejętne wykorzystanie 
bogactwa, którym dysponujemy, to największe wyzwanie re-
gionu. W tym celu niezbędna jest poprawa jakości życia i spo-

wodowanie, by oprócz możliwości rozwojowych i zawodowych, 
stać się dla młodych atrakcyjnym miejscem do życia, do bu-
dowania swej przyszłości. Kongres wychodzi z taką inicjatywą 
w ramach dni start-upów i chce kojarzyć młodość z doświad-
czeniem, pasję z kapitałem, co powinno przełożyć się na obo-
pólne korzyści. Chcemy wspierać przedsiębiorczość, promo-
wać innowacyjność i inspirować zmiany.

Jedną z takich zmian, która nie dotyczy jedynie wojewódz-
twa śląskiego, ale całego kraju, jest niewątpliwie problem 
starzenia się społeczeństwa. Tu nie wystarczy tylko zdiag-
nozować problem, on wymaga podjęcia działań już teraz.

To prawda. Żeby przeciwdziałać temu zjawisku, albo przynaj-
mniej zminimalizować koszty społeczne i gospodarcze tych 
procesów, trzeba reagować z wyprzedzeniem. Śląskie jest 
jednym z pionierów w zakresie tworzenia zrębów polityki se-
nioralnej na szczeblu regionu. Udało nam się wdrożyć Śląską 
Kartę Seniora, powołać Śląską Radę ds. Seniorów i uruchomić 
portal internetowy skierowany do osób starszych. To oczywi-
ście tylko wierzchołek potrzeb, jednak by go dostrzec, trzeba 
wsłuchiwać się w potrzeby i opinie tej grupy społecznej. Siłą 
kongresu jest jego szeroki zakres tematyczny, jestem pewien, 
że działania zmierzające do rozwoju innowacji i nowych tech-
nologii powinny pójść w parze z przedsięwzięciami, w które za-
angażowani będą seniorzy – srebrna gospodarka to nie slogan 
wykuty w agencji promocyjnej, a realna potrzeba. Demografia 
jest nieubłagana i seniorzy z roku na rok będą coraz bardziej 
pożądanym konsumentem dóbr, które wypracuje gospodarka. 
Mamy tego świadomość, czas zarazić tą ideą inne środowiska 
i wspólnie wypracować dobre rozwiązania w tym zakresie. Kon-
gres jest znakomitym miejscem, by tę dyskusję zainicjować.

WSZYSTKO DA SIĘ 
W ŚLĄSKIEM
Zapraszamy w czasie trwania Euro-
pejskiego Kongresu Gospodarczego 
do odwiedzenia stoiska województwa 
śląskiego – strefy aktywnych spotkań 
z ciekawymi ludźmi z regionu, miejsca, 
gdzie można będzie podyskutować nie 
tylko na tematy gospodarcze. Wszystko, 
co śląskie i o Śląsku znajdziecie właś-
nie tutaj – stoisko jest efektem wspólnej 
pracy ludzi, którzy na co dzień żyją, 
pracują i prowadzą własne przedsiębior-
stwa w województwie śląskim. Na zain-
teresowanych czekają także informacje 
na temat funduszy europejskich oraz 
wskazówki ekspertów dotyczące obsługi 
inwestora i eksportera.
Specjalnie dla gości Kongresu zorgani-
zowane będą warsztaty wiązania kra-
watów i składania poszetek, które po-
prowadzi firma Poszetka.com. Terminy 
warsztatów: środa 12.00-12.30, czwar-
tek 11.00-11.30, piątek 11.00-11.30.

ZOBACZ I SPRAWDŹ
 SFERA INNOWACJI PODCZAS EKG

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego (18-20.05.2016 r. – te-
ren Międzynarodowego Centrum Kongresowego, plac Sławika i Antalla) 
zapraszamy do sferycznego namiotu, gdzie będzie można zobaczyć 
efekty projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych 
przyznawanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
  – Zaprosiliśmy do udziału przedsiębiorców, którzy zrealizowali przed-
sięwzięcia z dziedziny innowacji, z zastosowaniem nowych technologii, 
projekty zdecydowanie wyróżniające się nie tylko w skali naszego wo-
jewództwa, ale konkurencyjne również poza granicami kraju. Mamy się 
czym pochwalić, o czym można będzie się przekonać, odwiedzając nas 
na EKG. Taki bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy, możliwość 
rozmowy, zadawania pytań – przyczyni się nie tylko do wzrostu zaintere-
sowania pozyskaniem wsparcia na własne pomysły, ale może być również 
początkiem wspólnych przedsięwzięć – mówi Zbigniew Faruga, dyrektor 
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Trzy jednometrowe drony i drukarkę 3D pokaże Bielski Park Technolo-
giczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Bezzałogowy system 
lotniczy zaprezentuje także firma Eurosystem. Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) zademonstruje kostium do 
aktywizacji ruchu, który umożliwia bezprzewodowe rejestrowanie da-
nych, dzięki czemu można go używać nie tylko w budynkach, ale także 
na otwartym terenie, a nawet pod wodą. Kolejnym produktem prezento-

wanym przez CITT jest wideodetektor pojazdów i zdarzeń drogowych. 
Metodę badania użyteczności stron internetowych poprzez śledzenie 
ruchu gałek ocznych (eye tracking) pokaże firma Encja. Z kolei Future 
Processing wprowadzi nas, jako certyfikowany partner Microsoftu, w świat 
Azure — działającej w chmurze platformy, dzięki której można dokonywać 
analiz, obliczeń, przechowywać w niej bazy danych, a także wykonywać 
wiele innych, przydatnych dla przedsiębiorstw, działań. Wielokrotnie na-
gradzana za innowacje w Polsce i za granicą firma I3D przeniesie nas 
w wirtualną rzeczywistość za sprawą aplikacji interaktywnych i aplikacji 
3D. Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club będzie przedstawicielem 
trzech firm. Ciekawość odwiedzających wzbudzi z pewnością Wirtualna 
Hostessa firmy Stanusch Technolgies – interaktywny kiosk informacyjny, 
wyświetlający postać doradcy i posiadający funkcję rozpoznawania mowy. 
Firma Ganso zaprezentuje produkt z dziedziny telemedycyny. Natomiast 
Silver Predict, twórca aplikacji internetowych i mobilnych, zademon-
struje w namiocie trzy spośród nich. Lekeo umożliwia szybkie dotarcie 
do informacji na temat leków i ich zamienników, Edukado służy do prze-
prowadzania ankiet i badań, natomiast FishLog to wirtualny dziennik po-
zwalający zapisywać dane z połowów i udostępniać je innym wędkarzom.

POKAZY W SFERZE INNOWACJI

18.05.2016 r. 12.10-14.30
19.05.2016 r. 11.10-14.30
20.05.2016 r. 10.40-14.00


